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Etapele Erei Informaţiei în România 

Era informaţiei cuprinde, în general, trei mari perioade [1]: societatea informaţională, societatea 
cunoaşterii şi societatea conştiinţei.  
În istoria României pot fi desprinse câteva etape ale erei informaţiei: 
O etapă premergătoare, între anii 1940-1965, în care Tudor Tănăsescu a creat şcoala româ-
nească de electronică [2], Victor Toma a creat primul calculator electronic românesc cu tuburi 
electronice (1957), România fiind a 8-a ţară din lume care a elaborat un astfel de calculator şi a 2-
a dintre fostele ţări socialiste [3], apoi Victor Toma şi separat Vasile Baltac, la Timişoara, rea-
lizează (1964) primele calculatoare româneşti cu tranzistori (România fiind a 11-a ţară din lume 
care a elaborat un astfel de calculator şi tot a 2-a dintre fostele ţări socialiste) [3] şi se pun bazele 
şcolii româneşti de dispozitive electronice (Emil Petraşcu, Tudor Tănăsescu, Mihai Drăgănescu). 
O seziune dedicată telecomunicaţiilor moderne în România (aprilie 2003, Academia Română) va 
scoate în evidenţă o serie de elemente privind acest domeniu în ţara noastră pentru a completa 
tabloul de mai sus, dar fără îndoială că nume precum Iancu Constantinescu şi Sergiu Condrea se 
impun pentru această perioadă. 
Etapa 1965-1985, a debutat şi s-a desfăşurat numai prin acţiune guvernamentală, având în vedere 
natura regimului politic de atunci. Un rol deosebit au avut Roman Moldovan, Manea Mănescu, 
Ilie Verdeţ, Ion Gheorghe Maurer şi Nicolae Ceauşescu. Au iniţiat elaborarea unui program,  Mi-
hai Drăgănescu, matematicienii academicieni Nicolae Teodorescu, Grigore Moisil, Tiberiu Popo-
viciu şi economistul Manea Mănescu, la care au lucrat Mihai Drăgănescu, Mircea Petrescu, Nico-
lae Costake, V. Iancovici,  N. Sucitulescu,  Ştefan Bârlea, Emil  Mitescu, Cornel Mihulecea ş.a. 
care a fost aprobat în 1967. Sub conducerea directă sau coordonarea autorului  acestei comunicări, 
până în anul 1985 s-a desfăşurat unul dintre cele mai mari programe tehnologice ale ţării -în 
domeniile circuitelor integrate, calculatoarelor electronice şi informaticii. În această perioadă s-
au construit 40 de centre teritoriale de calcul electronic, s-au dezvoltat centre de calcul în univer-
sităţi, institue de cecetare, ministere, 6 licee de informatică, s-au construit şi pus în funcţiune, în 
colaborare cu Franţa,  fabrica de circuite integrate şi fabrica de calculatoare electronice din 
generaţia III-a, punându-se astfel bazele electronicii profesionale, prin introducerea tehnologiei 
siliciului, în România. A fost înfiinţat Institutul Central de Informatică şi Institutul de tehnică de 
calcul, punându-se bazele dezvoltării informaticii în România. De menţionat că în anul 1984 
Marius Guran şi colegii săi pun în funcţiune prima reţea românească de reţele de calculatoare 
RENOD/RENAC, România fiind prima ţară socialistă care a realizat o asemenea reţea [3].  
Etapa 1986-2000, a fost o perioadă dificilă pentru informatica românească. Ea a debutat cu des-
fiinţarea Institutului central de informatică, la iniţiativa domnului Manea Mănescu, din motive 
subiective şi din teama cuplului Ceauşescu privind efectele sociale şi politice în perspectivă ale 
societăţii informaţionale, dându-se o lovitură cumplită informaticii româneşti, întrerupându-se 
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dezvoltarea reţelei de calculatoare menţionate mai înainte. Nici după Revoluţia Română din 1989 
informatica românească nu s-a redresat, acţiunea guvernamentală şi politică (indiferent de cu-
loare) fiind total deficitară, deşi bunăvoinţă a existat, dar nu şi voinţă politică. Din fericire, dome-
niul privat începe să se manifeste prin firme româneşti eficiente, unele de mare succes cum sunt 
SIVECO (Irina Socol), SOFTWIN (Florin Talpeş), SOFTNET (Vasile Baltac) şi altele, precum şi 
prin constituirea unor societăţi profesionale tot mai active. Intrând în circuitul mondial, băncile 
din România încep să se informatizeze puternic. Academia Română încearcă să atragă atenţia 
asupra imperativului de a dezvolta societatea informaţională, înfiinţând o secţie pentru Ştiinţa şi 
Tehnologia Informaţiei (1992) şi Forumul pentru societatea informaţională (1997) şi organizând 
numeroase simpozioane care au sugerat linii de acţiune pentru cele mai actuale probleme ale 
domeniului. Acest Forum a iniţiat perfecţionarea cadrului juridic pentru societatea informaţională 
în România. În anul 1998 ia fiinţă la Academia Română Comisia pentru ştiinţa şi tehnologia 
micro-sistemelor (preşedinte acad. Dan Dascălu). 
Începând din anul 2001 începe o perioadă în care se manifestă o evidentă voinţă politică la nivel 
guvernamental pentru societatea informaţională. Influenţa Uniunii Europene s-a dovedit foarte 
benefică pentru acţiunea guvernamentală şi politică în vederea aderării la Uniune. Guvernul 
Adrian Năstase, sprijinit de preşedintele României Ion Iliescu, ministrul Comunicaţiilor şi Tehno-
logiei Informaţiei Dan Nica [4], Institutul de Informatică (director Doina Banciu) au trecut la o 
serie de prime acţiuni şi realizări concrete. Academia Română lansează conceptul de Societate a 
cunoaşterii [1], înfiinţează o Comisie pentru Informatizarea Limbii Române (preşedinte Dan 
Tufiş, m.c. al Acad. Rom.), iar prin sprijinul direct al Primului-ministru Adrian Năstase se 
înfiinţează (2002) Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială la Academie prin transfor-
marea unui centru mai mic înfiinţat în 1994. 
 

Societatea cunoaşterii 

Am prefigurat că va sosi un moment al societăţii cunoaşterii (chiar cu această sintagmă, Mihai  
Drăgănescu, 1976, 1986 [5]), dar abia în ultimul deceniu al secolului XX conceptul s-a impus în 
SUA datorită lucrărilor sociologului Peter Drucker şi ale altora. În ultimii 4-5 ani societatea cu-
noaşterii a devenit recunoscută ca o etapă nouă a erei informaţiei, respectiv a societăţii informa-
ţionale. Recent, Philippe Busquin, comisarul european pentru cercetare, susţine  acţiuni pentru al 
VI-lea plan-cadru de cercetare în vederea societăţii cunoaşterii [6], iar programul eEurope 2005 
prevede acţiuni pentru 're-skilling for the knowledge society' şi 'knowledge economy' [7]. 
Câteva consideraţii succinte privind societatea cunoaşterii [8] vor fi redate mai jos: 
'Spre deosebire de unele puncte de vedere care privesc numai economicul (economia digitală, 
piaţa internet) societatea cunoaşterii nu este numai economia bazată pe cunoaştere. Aceasta 
este foarte importantă, decisivă, esenţială  şi cuprinde utilizarea şi managementul cunoaşterii 
existente sub forma cunoaşterii tehnologice şi organizaţionale, producerea de cunoaştere 
tehnologică nouă prin inovare, o nouă economie în care procesul de inovare este determinant, în 
care bunurile intangibile devin mai importante decât cele tangibile.  
Societatea cunoaşterii reprezintă mult mai mult deoarece asigură o diseminare fără precedent a 
cunoaşterii către toţi cetăţenii prin mijloace noi, folosind cu prioritate Internetul, cartea electroni-
că şi metodele de învăţare prin procedee electronice (e-learning), urmăreşte extinderea şi aprofun-
darea cunoaşterii ştiinţifice şi a adevărului despre existenţă, este singurul mod prin care se va 



 3

asigura o societate sustenabilă din punct de vedere ecologic şi va fi o nouă etapă în cultură 
(bazată pe cultura cunoaşterii care implică toate formele de cunoaştere, inclusiv cunoaşterea 
artistică, literară etc). 
În fine, societatea cunoaşterii asigură bazele unei viitoare societăţi a conştiinţei, a adevărului, 
moralităţii, creativităţii şi spiritului.' 
 

Vectorii tehnologici şi funcţionali ai societăţii cunoaşterii 

Pentru realizarea societăţii cunoaşterii am definit [1] o serie de vectori (tehnologici şi funcţionali) 
care ar trebui introduşi în acţiune într-o succesiune firească pentru posibilităţile ţării noastre. Ceea 
ce trebuie urmărit este o îmbinare între societatea informaţională şi elementele societăţii cunoaşte-
rii, imediat, fără parcurgerea succesivă a acestor etape, pentru o treptată transformare a celei din-
tâi în cea de a doua. Pentru aceasta, calea de urmat, după părerea noastră, este aceea a urmăririi 
vectorilor tehnologici şi funcţionali care duc la societatea cunoaşterii. Astfel de vectori sunt: 
Tehnologici: 
Internetul, pentru care este nevoie de o multiplă extindere în vederea societăţii cunoaşterii, prin 
cuprinderea fiecărei instituţii în reţea, a fiecărui domiciliu şi a fiecărui cetăţean, prin trecerea la 
transmisii de bandă largă, ceea ce înseamnă creşterea vitezei de transmisie (de menţionat organi-
zarea între 9-11 octombrie 2002, la Bucureşti a unei 'International Conference of Information 
Society Technology for Broadband Europe'), apoi trecerea, susţinută de Uniunea Europeană, de la 
protocul IPv4 la IPv6, amplificarea aspectelor de conţinut specifice societăţii cunoaşterii, de 
constituirea de baze de date şi de cunoştinţe, apariţia întreprinderilor şi organizaţiilor virtuale,  
muzeelor virtuale etc.   
Cartea electronică, o tehnologie care se impune şi va deveni esenţială. Firma SOFTWIN s-a re-
marcat prin abordarea acestui domeniu la scară internaţională. Academia Română, împreună cu 
Institutul de Informatică (ICI), SOFTWIN şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au organizat în 
anul 2001 o seziune prin care s-a scos în evidenţă, pentru prima oară, rolul cărţii electronice în 
economia şi cultura românească. S-a publicat un volum cu lucrările seziunii [9] [10], iar ICI, la 
iniţiativa prof.Doina Banciu, directorul hgeneral ICI a lansat o librărie electronică la sediul insti-
tutului. Se aşteaptă ca parlamentul să finalizeze o lege privind comerţul electronic pentru ca 
activitatea acestei librării să se poate desfăşura în mod firesc, similar cu cele din străinătate. O 
anumită producţie de cărţi electronice a început în România, în mare parte artizanală, dar nu am 
ajuns încă la o puternică demarare, astfel cum ar fi de dorit. 
Inteligenţa artificială, despre care observam [5]: ''În regim de croazieră societatea cunoaşterii se 
va baza în cele mai multe activităţi pe agenţi inteligenţi. Inteligenţa artificială va fi esenţa 
tehnologică a societăţii cunoaşterii. Ea va antrena internetul, nanotehnologiile, dar şi vectorii 
funcţionali ai societăţii cunoaşterii. Inteligenţa Artificială, în primii 20 de ani ai sec. XXI, va 
depăşi inteligenţa omului (numai pentru aspectele structurale, fără intuiţie şi creativitate)''. 
Treptat, toate aplicaţiile informatice vor recurge la agenţi inteligenţi. Agenţii inteligenţi, care sunt 
de fapt sisteme expert cu inteligenţă artificială, vor fi folosiţi pentru ‘mineritul’ datelor (data 
mining) şi chiar pentru descoperiri formale de natura cunoaşterii (knowledge discovery). Omul îşi 
va desfăşura activitatea, din ce în ce mai mult, într-un mediu inteligent. Cercetările româneşti în 
domeniul inteligenţei artificiale au început în anii 1980 la Institutul Central de Informatică. În 
anul 1981 a fost organizat primul simpozion naţional de inteligenţă artificială de către acelaşi 
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institut. Produse concrete au fost elaborate de către, astăzi, acad. Gheorghe Tecuci (sistemul 
DISCIPOL) pe care l-a dezvoltat apoi la George Mason University în SUA, Dan Tufiş, m.c. al 
Acad. Rom., astăzi directorul Institutului de cercetări pentru inteligenţă artificială, care va 
organiza, la un interval de peste 20 de ani, al doilea simpozion naţional de Inteligenţă Artificială 
în aprilie 2004. De menţionat că anul acesta, la Iaşi, în perioada 15-20 iulie 2002 a avut loc o 
"European Conference on Intelligent systems and Technologies" organizată sub conducerea prof. 
Horia-Nicolai Teodorescu, m.c. al Academiei Române. 
Nanoelectronica, care peste un deceniu va deveni probabil principalul suport fizic pentru 
procesarea informaţiei, dar şi pentru multe alte funcţii ale societăţii cunoaşterii. Institutul naţional 
de microtehnologie (acad. Dan Dascălu, Mihai Mihăilă, m.c. al Acad. Rom., dr. Irina Kleps) a 
înfiinţat un Centru de cercetare pentru nanotehnologii a cărui activitate a şi început. 
Funcţionali: 
Managementul cunoaşterii va deveni activitatea funcţională de bază în societatea cunoaşterii 
[11] la toate nivelurile în societate, pentru întreprinderi, organizaţii, instituţii, administraţii 
naţionale şi locale. Un aspect important va fi acela al utilizării morale a cunoaşterii la nivel global, 
care va deveni tot mai preocupant pentru viitoarea societate a conştiinţei.  
Învăţarea electronică (e-learning), a doua activitate funcţională fundamentală [5]. In acest an 
Academia Română în colaborare cu SOFTWIN, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi SIVECO au 
organizat o seziune ştiinţifică dedicată stadiului şi perspectivelor acestui vector funcţional în 
România [12]. 
E-sănătatea, sistemul de îngrijire a sănătăţii la nivel social şi individual, la care se adaugă 
cunoaşterea genomului şi a bioinformaticii genelor şi proteinelor biologice privind funcţiunile pe 
care le determină structurile de gene. 
E-guvernarea, căreia i se acordă o mare atenţie la nivel naţional [4] şi european [7], dar care va 
trebui să fie reconsiderată pentru societatea cunoaşterii. 
E-economia, care  se va transforma într-o economie bazată pe cunoaştere, cu multe aspecte speci-
fice [1]. 
Protejarea mediului înconjurător şi asigurarea societăţii durabile şi sustenabile, ceea ce va fi 
posibil numai prin societatea cumoaşterii.  
Aprofundarea cunoaşterii despre existenţă. Generarea de cunoaştere nouă tehnologică. Dezvol-
tarea unei culturi a cunoaşterii şi inovării. 
Etc. 
 

Perspective 

Se poate constata că românii au făcut un efort, deloc neglijabil, în domeniul tehnologiei 
informaţiei, care asigură acea tradiţie şi atmosferă culturală favorabilă societăţii informaţionale şi 
societăţii cunoaşterii. Totuşi, în anul 1999 constatam că România era o ţară nedezvoltată din punct 
de vedere informaţional [13]. Deputatul Varujan Pambuccian, preşedintele comisiei de 
specialitate pentru tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii a Parlamentului României remarca la 
începutul anului 2001 prezenţa a două Românii informaţionale, una restrânsă, chiar foarte 
restrânsă, şi avansată, alta totalmente subdezvoltată [14], pe ansamblu predominând 
subdezvoltarea.  
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În ultimii doi ani s-a petrecut o schimbare în bine. Perspectivele noastre au redevenit optimiste. În 
anul 2002 peste 60% din elevii din Bucureşti au un calculator personal acasă [15]. O serie de 
acţiuni guvernamentale şi realizări ale firmelor particulare şi unităţilor de cercetare şi de 
învăţământ ne dau speranţa că prindem pasul cu societatea informaţională europeană. 
Problema noastră actuală este aceea de a acţiona pentru a nu pierde trenul societăţii cunoaşterii. Şi 
mai mult decât atât, de a racorda de pe acum această societate, treptat, la cerinţele societăţii 
conştiinţei.  
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